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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO:42)

 
MADDE 1- 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel

Uygulama Tebl�ğ�n�n (II/B-7.) bölümünün b�r�nc� paragrafında yer alan “Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı,” �bares� “İç�şler� Bakanlığı,” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı paragrafta yer alan “, Emn�yet Genel Müdürlüğü”
�bares� yürürlükten kaldırılmış ve (II/B-7.1.) bölümünün b�r�nc� paragrafında yer alan “-Jandarma Genel
Komutanlığı,”, “-Sah�l Güvenl�k Komutanlığı,” ve “-Emn�yet Genel Müdürlüğü,” satırları yürürlükten kaldırılmış,
aynı paragrafta yer alan “-Adalet Bakanlığı,” satırından sonra gelmek üzere “-İç�şler� Bakanlığı,” satırı eklenm�ş, aynı
bölümün altıncı paragrafının �lk cümles�nde yer alan “Ulusal Güvenl�k Kuruluşlarına” �bares�nden sonra gelmek üzere
“m�ll� savunma ve �ç güvenl�k �ht�yaçlarına �l�şk�n olmak kaydıyla” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n (II/B-7.6.) bölümüne aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.
“Ulusal güvenl�k kuruluşlarının verd�ğ� �st�sna belges� ve onayladığı l�stede yer alan mal ve h�zmetler�n �st�sna

şartlarını taşımadığının tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan ulusal güvenl�k
kuruluşları sorumludur.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n (II/B-12.) ve (II/B-12.3.) bölümler�nde yer alan “b�r yıl” �bareler� “üç yıl” olarak,
“B�r yıllık” �bares� “Üç yıllık” olarak, “b�r yıllık” �bares� “üç yıllık” olarak, (II/B-12.3.) bölümünün başlığında yer alan
“B�r Yıl” �bares� “Üç Yıl” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n (II/E-7.) bölümünün başlığı “7. İmalat Sanay��ne Yönel�k Yatırım Teşv�k Belges�
Kapsamındak� İnşaat İşler�ne İl�şk�n 1/5/2022 Tar�h�nden Önce Yapılan Mal ve H�zmet Alımları” olarak değ�şt�r�lm�ş,
aynı bölümün �lk paragrafında yer alan “3065 sayılı Kanunun geç�c� 37 nc� maddes�nde” �bares� “3065 sayılı Kanunun
7394 sayılı Kanun �le değ�şmeden öncek� geç�c� 37 nc� maddes�nde” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı bölümden sonra
gelmek üzere başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“7/A. İmalat Sanay�� �le Tur�zme Yönel�k Yatırım Teşv�k Belges� Kapsamındak� İnşaat İşler�
3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değ�ş�k geç�c� 37 nc� maddes�nde, “İmalat sanay�� �le tur�zme

yönel�k yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere belge kapsamındak� �nşaat �şler�ne �l�şk�n mal tesl�mler� ve h�zmet
�faları 31/12/2025 tar�h�ne kadar katma değer verg�s�nden müstesnadır.

Teşv�k belges�ne konu yatırımın tamamlanmaması hal�nde, zamanında alınmayan verg�ler, verg� z�yaı cezası
uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte yatırım teşv�k belges� sah�b� alıcıdan tahs�l ed�l�r. Bu verg�ler ve cezalarda
zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n� gerekt�ren durumun meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m
yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal tesl�mler� ve h�zmet �faları neden�yle yüklen�len verg�ler, verg�ye tab� �şlemler
üzer�nden hesaplanan verg�den �nd�r�l�r. İnd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen verg�ler, bu Kanunun 32 nc� maddes�
hükmü uyarınca �st�sna kapsamında �şlem yapan mükellef�n taleb� üzer�ne �ade ed�l�r.

Cumhurbaşkanı, b�r�nc� fıkrada yer alan sürey� üç yıla kadar uzatmaya; Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, bu
madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün
yürürlük tar�h� 1/5/2022 olarak düzenlenm�şt�r.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
7/A.1. Kapsam
Söz konusu düzenleme �le 31/12/2025 tar�h�ne kadar uygulanmak üzere �malat sanay�� �le tur�zme yönel�k

yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere belge kapsamındak� �nşaat �şler�ne �l�şk�n 1/5/2022 tar�h�nden �t�baren
yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�snadan yararlanacak mükellefler�n, �malat sanay�� �le tur�zme yönel�k düzenlenm�ş b�r yatırım teşv�k
belges�ne sah�p olması gerekmekte olup, bu belgen�n Kanunun yürürlük tar�h�nden önce düzenlenm�ş olması �st�sna
uygulanmasına engel değ�ld�r.

Öte yandan, �nşaat �şler�n�n yatırım teşv�k belges�nde öngörülen yatırıma �l�şk�n olması, 31/12/2025 tar�h�n�
aşmamak kaydıyla yatırım teşv�k belges�nde öngörülen süre �ç�nde yapılmış olması ve �st�sna uygulanacak harcama
tutarının �nşaat �şler�ne yönel�k yatırım teşv�k belges�nde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmekted�r.

İst�sna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındak� �nşaat taahhüt �ş�, nakl�ye, hafr�yat ve benzer� �nşa
�şler�ne �l�şk�nd�r. Yatırımı yapanların söz konusu �nşaat �şler�nde kullanılan mal alımları da bu kapsamda
değerlend�r�l�r. Dolayısıyla söz konusu �st�sna �nşaat �şler�ne �l�şk�n olmak koşuluyla hem h�zmet hem de mal
alımlarını kapsamaktadır.

Söz konusu yatırımlar kapsamındak� �nşaat �şler�ne �l�şk�n alınan mak�ne, araç-gereç ve tefr�şatın (yatırım
teşv�k belges�nde yer alsa dah�) bu �st�sna kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

7/A.2. İst�snanın Uygulaması
İst�snadan yararlanmak �steyen yatırım teşv�k belges� sah�b� mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları verg�

da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından �nşaat �şler�ne
�l�şk�n �st�sna kapsamında alınacak mal ve h�zmet l�stes�, hazırlanan projeye uygun olarak elektron�k ortamda s�steme
g�r�l�r. Verg� da�res�nce gerekl� kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektron�k olarak s�steme g�r�len mal
ve h�zmetle sınırlı olmak üzere �st�sna belges� ver�l�r (EK:30).

İst�sna hükmünün yürürlüğe g�rd�ğ� 1/5/2022 tar�h�nden önce veya bu tar�hten �t�baren başlayan �nşaat �şler�ne
�l�şk�n, 1/5/2022 tar�h�nden sonra yapılan mal ve h�zmet alımları �st�sna kapsamında olup, �nşaat �şler�ne �l�şk�n bu
tar�hten önce alınan mal ve h�zmetler�n �st�sna belges�ne dah�l ed�lmes� mümkün değ�ld�r. D�ğer taraftan, 1/5/2022



tar�h�nden sonra yapılan mal ve h�zmet alımları �ç�n de 3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun �le değ�şmeden öncek�
geç�c� 37 nc� maddes� hükmü uygulanmaz.

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n alıcı tarafından onaylanmış b�r örneğ� satıcılara ver�l�r. Bu belge
satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Mal tesl�m� ve h�zmet �fası gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcılar alım/satım b�lg�ler�n� s�steme g�rerler.
Satıcı mükellef�n �ade taleb�, bu �st�sna belges� ve s�steme yapılan alış ve satış g�r�ş b�lg�ler� esas alınmak

suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal

ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda
�st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes� gerek�r.

İst�sna belges�, 31/12/2025 tar�h�n� geçmemek üzere projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek�
süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne
kadar olan kısmı tek satır olarak g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının
toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı
g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara �l�şk�n fatura tar�h ve
numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� malların �thalat yoluyla tem�n ed�lmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne
�braz ed�l�r. İst�sna belges�ndek� �st�sna kapsamında �thal ed�len mala �l�şk�n bölüm doldurulduktan sonra �lg�l� gümrük
�dares� tarafından bu bölüm de onaylanır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alanlar �st�sna belges�n�n süres�n�n sona erd�ğ� tar�h �t�barıyla �st�sna
belges�n� verg� da�res�ne �braz ederek kapattırmak zorundadır. Verg� da�res� �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet
bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek �st�sna belges�n�
kapatır.

Satıcılar, yaptıkları tesl�m ve h�zmet �falarına �l�şk�n faturada, Tebl�ğ�n (II/E-7/A.1.) ayrımındak� açıklamaları
da göz önünde bulundurmak suret�yle KDV hesaplamazlar.

İst�sna tek safhada uygulanacak olup, yatırım teşv�k belges� sah�b� mükellefe �st�sna kapsamında mal tesl�m�
ve h�zmet �fasında bulunan satıcıların alımlarında �st�sna uygulanması söz konusu değ�ld�r.

7/A.3.Yatırım Teşv�k Belges�ne Konu Yatırımın Tamamlanmaması
3065 sayılı Kanunun geç�c� 37 nc� maddes�ne göre, yatırım teşv�k belges�ne konu yatırımın tamamlanmaması

hal�nde, zamanında alınmayan verg� yatırım teşv�k belges� sah�b� alıcıdan, verg� z�yaı cezası uygulanarak gec�kme
fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

Zamanında alınmayan verg�ler �le verg� cezalarında zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n�
gerekt�ren durumun meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının başından �t�baren başlar.

7/A.4. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında yapılan tesl�m ve h�zmetler, tesl�m ve h�zmet�n yapıldığı döneme a�t KDV

beyannames�n�n "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren
İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı “İmalat Sanay�� �le Tur�zme Yönel�k Yatırım Teşv�k Belges� Kapsamındak�
İnşaat İşler�ne İl�şk�n Tesl�m ve H�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m ve h�zmetler�n KDV har�ç tutarı,
"Yüklen�len KDV" sütununa bu tesl�m ve h�zmetlere �l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV
tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

7/A.5. İade
Bu �st�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Yatırım teşv�k belges�n�n örneğ�
- Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mal ve h�zmete �l�şk�n olarak

proje kapsamında �st�sna uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�.
7/A.5.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması

hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
7/A.5.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme

raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 10.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın
�ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade
taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

7/A.6. Mütesels�l Sorumluluk
İst�snadan yararlanmak �steyen mükellefler�n �st�sna belges�n�n �mza ve kaşe tatb�k ed�lm�ş b�r suret�n� mal

tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunan satıcıya vermeler� gerekmekted�r. Bu belge olmadan �st�sna uygulanması hal�nde,
z�yaa uğratılan verg�, ceza, zam ve fa�zlerden satıcı �le b�rl�kte tesl�m ve h�zmet yapılan alıcı da mütesels�len
sorumludur.

Kend�s�ne tesl�m veya h�zmet�n �st�sna kapsamına g�rd�ğ�n� gösteren belge ver�len satıcı mükelleflerce, başka
b�r şart aramaksızın �st�sna kapsamında �şlem yapılır. Daha sonra �şlem�n, �st�sna �ç�n �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len
şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı
ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında tesl�m veya h�zmet yapılan alıcıdan aranır. Satıcının �ade taleb� �se
yukarıda açıklanan şek�lde değerlend�r�l�r.”



MADDE 5- Aynı Tebl�ğe (II/E-10.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� bölüm
eklenm�şt�r.

“11. Elektr�k Motorlu Taşıt Araçlarının Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Ver�len Mühend�sl�k H�zmetler�nde İst�sna
7394 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� �le 3065 sayılı Kanuna eklenen geç�c� 42 nc� maddede,
“20/8/2016 tar�hl� ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmes� �le Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 80 �nc� maddes� kapsamında teşv�klerden
yararlanmasına karar ver�len ve bu kapsamda sera etk�s� yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak
teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n münhasıran Türk�ye’de gerçekleşt�rd�kler� Ar-Ge faal�yetler� sonucunda gel�şt�rd�kler�
elektr�k motorlu taşıt araçlarını Türk�ye’de �mal eden mükelleflere bu araçların gel�şt�r�lmes�ne yönel�k ver�len ve
yatırım teşv�k belges� kapsamında yer alan mühend�sl�k h�zmetler� 31/12/2023 tar�h�ne kadar katma değer verg�s�nden
müstesnadır. Teşv�k belges�ne konu yatırımın tamamlanmaması hal�nde, zamanında alınmayan verg� alıcıdan, verg�
z�yaı cezası uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Zamanında alınmayan verg�ler �le verg� cezalarında
zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n� gerekt�ren durumun meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m
yılının başından �t�baren başlar.

Bu kapsamda yapılan h�zmetler neden�yle yüklen�len verg�ler, verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan
verg�den �nd�r�l�r. İnd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen verg�ler, bu Kanunun 32 nc� maddes� hükmü uyarınca �st�sna
kapsamında �şlem yapan mükellef�n taleb� üzer�ne �ade ed�l�r.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
hükmü yer almaktadır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
11.1. Kapsam
İst�sna kapsamına, 6745 sayılı Kanunun 80 �nc� maddes� kapsamında teşv�klerden yararlanmasına karar ver�len

teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n Ar-Ge faal�yetler� sonucunda gel�şt�r�len elektr�k motorlu taşıt araçlarının
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak 31/12/2023 tar�h�ne kadar ver�len mühend�sl�k h�zmetler� g�rmekted�r.

Söz konusu �st�snadan, münhasıran Türk�ye’de gerçekleşt�rd�kler� Ar-Ge faal�yetler� sonucunda gel�şt�rd�kler�
elektr�k motorlu taşıt araçlarını Türk�ye’de �mal eden mükellefler yararlanır.

Bu çerçevede, elektr�k motorlu taşıt araçlarının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k ver�len ve yatırım teşv�k belges�
kapsamında yer alan mühend�sl�k h�zmetler� belgedek� tutarla sınırlı olarak �st�sna kapsamındadır. Belgede
mühend�sl�k h�zmet�ne �sabet eden tutarın açıkça yer almaması hal�nde tutar Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından ayrıca
tey�t ed�l�r.

Bu araçların gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� d�ğer h�zmetler �le mal tesl�mler�nde �se bu bölüm kapsamında �st�sna
uygulanmaz.

11.2. İst�snanın Uygulaması
Söz konusu düzenleme tam �st�sna mah�yet�nded�r. İst�snadan yararlanmak �steyen yatırım teşv�k belges� sah�b�

mükellef, �st�sna kapsamında tem�n edeceğ� mühend�sl�k h�zmet�ne �l�şk�n KDV yönünden bağlı olduğu verg�
da�res�ne başvurur. Bu başvuru verg� da�res� tarafından değerlend�r�lerek mühend�sl�k h�zmet� alımlarında �st�sna
uygulanacağına �l�şk�n �st�sna belges� (EK:31) yatırım teşv�k belges� sah�b� mükellefe ver�l�r. H�zmet�n münhasıran
yurtdışından tem�n ed�lecek olması hal�nde de �st�sna belges�n�n alınması gerek�r. Alıcılar tarafından �st�sna
kapsamında alınan mühend�sl�k h�zmetler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n (h�zmet� �fa eden�n adı soyadı/unvanı, verg� da�res�,
verg� k�ml�k numarası, fatura tar�h� ve numarası, h�zmet tutarı, yatırım teşv�k belges�n�n tar�h� ve sayısı) h�zmet�n
alındığı verg�lend�rme dönem�n� tak�p eden ay sonuna kadar d�lekçeyle �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�lmes� gerek�r.

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges� yatırım teşv�k belges� sah�b� mükellef tarafından h�zmet �fa edenlere
�braz ed�lerek �st�sna uygulanması sağlanır. Bu belge h�zmet �fa edenler tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve
�braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

İst�sna uygulanan mühend�sl�k h�zmetler� neden�yle yüklen�len KDV, h�zmet �fa edenler tarafından �nd�r�m
konusu yapılab�l�r. İnd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �ade ed�l�r.

11.3. Yatırım Teşv�k Belges�ne Konu Yatırımın Tamamlanmaması
3065 sayılı Kanunun geç�c� 42 nc� maddes�ne göre, yatırımın tamamlanmaması hal�nde, zamanında alınmayan

verg� alıcıdan, verg� z�yaı cezası uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.
Zamanında alınmayan verg�ler �le verg� cezalarında zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n�

gerekt�ren durumun meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının başından �t�baren başlar.
11.4. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında yapılan mühend�sl�k h�zmetler�, h�zmet�n yapıldığı döneme a�t KDV beyannames�n�n

"İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 340
kod numaralı “Elektr�k Motorlu Taşıt Araçlarının Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Ver�len Mühend�sl�k H�zmetler�” satırı
aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu h�zmetler�n KDV har�ç tutarı, "Yüklen�len
KDV" sütununa bu h�zmetlere �l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep
etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

Öte yandan, �st�sna kapsamındak� mühend�sl�k h�zmet�n�n yurt dışından tem�n ed�lmes� hal�nde sorumlu
sıfatıyla beyanda bulunulmayacağı tab��d�r.

11.5. İade
Bu �st�snadan kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Yatırım teşv�k belges�n�n örneğ�
- İst�sna belges�n�n örneğ�.



11.5.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması

hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
11.5.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme

raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 10.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın
�ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade
taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

11.6. Mütesels�l Sorumluluk
İst�snadan yararlanmak �steyen mükellefler�n �st�sna belges�n�n �mza ve kaşe tatb�k ed�lm�ş b�r suret�n�

mühend�sl�k h�zmet� �fasında bulunanlara vermeler� gerekmekted�r. Bu belge olmadan �st�sna uygulanması hal�nde,
z�yaa uğratılan verg�, ceza, zam ve fa�zlerden h�zmet� �fa edenler �le b�rl�kte alıcı mükellef de mütesels�len sorumludur.

Kend�s�ne mühend�sl�k h�zmet�n�n �st�sna kapsamına g�rd�ğ�n� gösteren belge ver�len mükelleflerce, başka b�r
şart aramaksızın �st�sna kapsamında �şlem yapılır. Daha sonra �şlem�n, �st�sna �ç�n �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len
şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı
ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında mühend�sl�k h�zmet� �fa ed�len alıcıdan aranır. Mühend�sl�k
h�zmet�n� �fa edenler�n �ade taleb� �se yukarıda açıklanan şek�lde değerlend�r�l�r.”

MADDE 6- Aynı Tebl�ğe ekte yer alan (EK: 30) eklenm�şt�r.
MADDE 7- Aynı Tebl�ğe ekte yer alan (EK: 31) eklenm�şt�r.
MADDE 8- Bu Tebl�ğ�n;
a) 1 �nc�, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeler� 1/5/2022 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
b) 5 �nc� ve 7 nc� maddeler� 15/4/2022 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 9- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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